На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16), члана 42. Пословника о раду
Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08 и 10/15),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 01.08.2017 године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за безбедност саобраћаја
I
Овим решењем образује се, у циљу координације безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Сокобања - Комисија за безбедност саобраћаја ( у даљем тексту:
Комисија) и прописује начин образовања стручних радних груша за потребе Комисије.
II
Задатак Комисије је да прати, усмерава и координира активности активности везани за
смањење броја саобрћајних незгода и њихових последица, да предлаже и да прати спровођење
безбедности саобраћаја на путевима, предлаже нацрте Програма утрошка новчаних средстава
од прекршајних казни у складу са чалном 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима.
III
За чланове Комисије именују се:
1. Владимир Миловановић, председник
2. Јовица Милошевић, члан
3. Бојан Јанковић, члан
4. Жељкa Петровић, члан,
5. Слободан Цветковић, члан
6. Лела Младенов, члан
7. Марко Лукић, члан
IV
За потребе испуњавања задатака из члана 2. овог Решења, Комисија може да образује
стручне радне групе и то за: безбедност и унапређење путне инфраструктуре; унапређење
ефикасности саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја; унапређење безбедности деце у саобраћају , превентиву повређивања у саобраћају
и рехабилитацију повређених, унапређење система осигурања у саобраћају.
V
Чланове стручних радних група именује председник Комисије из редова запослених из
области која је предмет рада стручне радне групе.
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VI
Комисија и чланови стручних радних група раде у седницама које се одржавају по
потреби.
Седницама Комисије може да присуствује председник општине Сокобања а могу
присуствовати и други функционери и други стручњаци уколико се расправља о темама из
њихове надлежности.
Комисија подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Сокобања једном
годишње.
VII
Стручну и административно – техничку помоћ Комисији пружа Општинска управа
општине Сокобања, надлежан за послове саобраћаја.
VIII
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 344-49/2017
У Сокобањи, дана 01.08.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

Страна 3

Број 17 - Службени лист општине Сокобања

01.08.2017. године

